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मनूान भध्मे कुयीन्थ शे एक  वुंदय ळशय शोते. नतथं  

डामोजनीज नालाच ेएक  तत्ललेत्ते याशत शोते.  ते खूऩ कभी 
वाधनाननळी जीलन जगत शोते.  

 त्मांच्मानवुाय, सानाच ेभऱू यशस्म – शे की रोकांनी 
आऩल्मा गयजा कभी कयाव्मात. त्मांची एकभात्र वंऩत्ती 
म्शणजे नेवण्मावाठी एक जुनी ऩामघोऱ कपनी आणण 
याशण्मावाठी एक अजफ भातीचा ड्रभ शोम.  

 शे खयं आशे की कधीकाऱी त्मांच्माकड ेएक राकडी 
कटोया ऩण शोता, ऩण एक ददलव त्मांनी एका भरुारा 
आऩल्मा ओंजऱीने ऩाणी पऩतांना ऩादशरं. 

“तो भरुगा भाझ्माऩेषा जास्त वभजदाय आशे,” ते 
म्शणारे.  

“त्माने भरा दाखलरे की पक्त दोन शातच ऩयेुवे 
आशेत.” भग त्माददलवाऩावनू  डामोजनीजने आऩरा 
कटोया कुठेतयी दयू पेकून ददरा.  

डामोजनीज, मांना वांवारयक  गोषटींऩावनू भकु्त 
व्शामच ेशोते.  



 तय भग, डामोजनीज श्जलंत कवे याशत शोते?  

 ते थंड ऩाणी ऩीत, आणण लाटवरू त्मांना 
सानाच्मा फदल्मात जे काशी छोटंभोठं खामरा देत, 
ते ते खात.  

 ते काम कयत? 

फाजायात,  डामोजनीज दगडाच्मा भतूीवभोय 
आऩरा शात ऩवयट आणण नतच्माकड ेनाण्माची सबक 
भागत अवत.  

रोकं पलचायत, "डामोजनीज, तुम्शी अवे का 
कयतात?” 

“ज्माभऱेु तुभच्मावायख्मा लेडऩट, कठोय ह्दमी 
रोकांद्लाये णझडकारून घेण्माची भरा वलम  
रागामरा शली” डामोजनीज  त्मांच्मालय ऩयत बुंकत. 

कभीत कभी गोषटींचा उऩमोग कयणे, आणण जे 
वत्म आशे ते बीडबाड न ठेलता फोरणे – 

डामोजनीजने आऩल्मा ऩणूश आमषुमात शेच केरं.  



डामोजनीज  नेशभी इकडनेतकड ेफपयत अवत. 
अनेकदा भरंु त्मांच्माफयोफय अवत.ते यस्त्मात 
फकडमांना पाय रषऩलूशक फघत. डामोजनीज आऩरी  

तुरना एका कुत्र्माफयोफय कयत.. 

“तुम्शी कुत्र्मावायखे कवे आशात, डामोजनीज?“ 
भरंु पलचायत अवत.  

“भी कुत्र्माचा कुत्रा आशे! कुत्री तय पक्त ळत्रलूय 
बुंकतात, ऩण भी आऩल्मा सभत्रांलय वदु्धा बुंकतो. 

तेव्शाच एक यागीट टकरा भाणूव आऩरे खांदे 
आलऱत नतथनू गेरा.  

डामोजनीजने त्मांची चषेटा केरी. “भी आऩल्मा 
केवांच ेअसबनंदन कयतो, त्मांनी तुभच ेशास्मास्ऩद 
डोकं वोडून चांगरं केरं.” 

डामोजनीज आऩल्मा आवऩावच्मा वगळ्मा 
रोकांना शवलत अवत. शवा आणण पलचाय कया - शाच  
त्मांचा सवद्धांत शोता. 



प्राचीन मनूान भध्मे, वगळ्मा नागरयकांनी 
एकदभ थथएटयभध्मे जाणे शी एक वाभान्म गोषट 
शोती.  

जेव्शा नाटक वंऩे आणण रोक थथएटयभधनू 
फाशेय मेत अवत, त्मालेऱी  डामोजनीज थथएटय  
भध्मे प्रलेळ कयत अवत.  भागून चारत 
जफयदस्तीने धक्का देत, गदीत आऩल्मावाठी एक 
यस्ता तमाय कयत अवत.  

“तू लेडऩट आशेव का, डामोजनीज! अवं कयणं 
फंद कय! तू काम कयतो आशेव?” रोक त्माच्मालय 
ओयडत. 

 इथं जे रोक मेत ते नम्र भेंढ्मावायखे मेत,ते 
एक-दवुऱ्माच्मा भागे-भागे चारत. ते स्लत् कधी 
पलचाय कयत नवत. माच्माउरट स्लासबभानी रोक 
त्मांना जे लाटे ते कयत, ते दवुऱ्माची नक्कर कयत 
नवत. 



ळशयात इतय तत्ललेत्ते वतत एकत्रत्रत 
झारेल्मा गदी वभोय बाऴण देत अवत.  

“भी तुम्शांरा वांगतो सभत्र अवेच अवतात....” 

“भी तुम्शांरा वांगतो,दोस्त अवेच अवतात...” 

डामोजनीजरा त्मांच्मा बाऴणात पक्त गयभ 
शला ददवे. डामोजनीज भानत की प्रत्मेक भाणूव 
वषभ अवतो.  जय ते लस्तूंच्मा फाफत त्मांनी  
पलचाय केरा आणण वभजून घेतरे. डामोजनीजच्मा 
नवुाय जीलनाचा उदे्दळ धन-दौरत कभालनू श्रीभंत 
शोणं नव्शतं. रोकांनी आऩल्मा जीलनात सानाचा 
ळोध घ्मामरा शला.  



भग डामोजनीजने अन्म  तत्ललेत्त्मांना एक सळकलण 
देण्माच ेठयलरे. 

ददलवा उजेडी, ळशयातल्मा वगळ्मात व्मग्र गल्रीत, 
तो आऩल्मा शातात कंददर घेलनू गदीत घवुरा. 

डामोजनीजरा फघनू इतय तत्ललेत्ते चफकत झारे. 

“तू काम कयतो आशेव, डामोजनीज?" 

“भी भाणूव ळोधत आशे!” 

“तू नेशभीवायखा लेडऩटऩणा कयत आशे डामोजनीज.  
वगऱीकड ेभाणवंच भाणवं आशेत.” 

“ओश, तुम्शी स्लत् म्शटरं शोतं की रोक आशेत 
ऩण कोणी भनषुम नाशी. तुम्शांरा वमूश अवनूशी एका 
कंददराची गयज बावरी, ते फघण्मावाठी जे प्रत्मेक 
छोट्मा भरुारा भादशत आशे.  



भवेैडोननमाच ेयाजा भशान सवकंदय , आऩल्मा 
काऱातीर वगळ्मात भोठे वेनाऩती शोते. ज्मांनी 
अनेक मदु्धात जम सभऱलरा शोता आणण अथांग 
जसभनीलय पलजम प्राप्त केरा शोता.  

त्मांनी आऩरा पप्रम काऱा घोडा, फकु्पारवलय 
स्लाय शोत एका नंतय एक मदु्ध श्जंकरे शोते.  

ऩण सवकंदय एक पलचाय कयणाया भाणूव शोता, 
तो नेशभी पललेकाचा ळोध घेत. त्मांनी  

डामोजनीजची  प्रळंवा केरी,  कायण त्मारा श्जलंत 
याशण्मावाठी कोणत्माशी लस्तूची गयज नव्शती.  

जेव्शा ते कुरयन्थ ळशयाच्मा जलऱ ऩोशचरे, तेव्शा  

सवकंदयने  डामोजनीजरा बेटण्माच ेठयलरे. 
डामोजनीज उन्शात स्लप्नं फघत शोते.  



वलुणश कलचाने वजरेरा सवकंदय,  डामोजनीजच्मा 
जलऱ ऩोशचरा.  सवकंदयची खूऩ भोठी रांफ वालरी ऩडरी 
शोती. जेव्शा तो थांफरा तेव्शा त्माची वालरी डामोजनीज 

लय ऩड़री. 

ऩण वाध ुडामोजनीज आऩल्मा जागेलरून शररा नाशी. 
तुम्शांरा लाटेर की कदाथचत त्माने सवकंदयरा फनघतरे 
नवेर.  

सवकंदय  त्माच्माळी फोररा. 

“तुरा शलं ते भाग, डामोजनीज.  भी तुझी प्रत्मेक 
इच्छा ऩणूश कयेन.” 

डामोजनीजने सवकंदयकड ेफनघतरे. भग त्माने वयऱ 
वांथगतरे: 

"भशायाज, कृऩमा  भाझ्मा वमूाशच्मा उन्शाऩावनू फाजूरा 
व्शा.” 

डामोजनीजरा न प्रसवद्धी शली शोती आणण न ऩवैा 

डामोजनीज एकदभ  पाटका आणण स्लतंत्र  शोता. 



मूनानी तत्ललेत्ता डामोजनीज ननश्वचत आऩल्मारा 
शवलेर - आणण आऩल्मारा तो पलचाय कयामरा 
बाग ऩाडरे. तो आऩरे जुने कऩड ेआणण भातीचा 
ड्रभ घेलून प्रत्मेक दठकाणी का फपयतो? भुरांना 
वोडून तो प्रत्मेकालय शवतो. ददलवाढलळ्मा तो 

कंदीराचा उऩमोग करून फाकी तत्ललेत्त्माना चुकीचे 
ठयलतो.  डामोजनीज, ळश्क्तळारी याजा, भशान 
सवकंदयरा वुद्धा एक भशत्लऩूणश सळकलण देतो.  

डायोजनीजचा कंदील   


